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Voorwoord 
We kijken met veel vreugde terug naar de uitgave van onze eerste nieuwsbrief over het Jaar 

van het Hart. We hebben vele positieve reacties gehad over hoe inspirerend de nieuwsbrief was, 

plezierig om te lezen, en hoe mooi het eruit zag. We kregen de tip om deze in Camelot uitgeprint 

neer te leggen zodat het laagdrempelig is om te lezen. Dit hebben we zeker gedaan.  

Inmiddels zijn we een half jaar verder en gaan we de tweede helft in van het Jaar van het Hart. 

We blikken terug naar wat we met elkaar hebben uitgewisseld, en naar ons fantastische bezoek 

aan de Inner Retreat in Montana. We blikken vooruit welke activiteiten we komend half jaar 

aanbieden, waarin we samen kunnen groeien en onze hartsvlam verder kunnen vergroten. 

In deze nieuwsbrief wordt je daarnaast dieper meegenomen in het thema over het Hart, om je 

te inspireren en je kennis te vergroten die door de boodschapper Elizabeth Clare Prophet en 

verschillende meesters wordt aangereikt, zoals Paul de Venetiaan en Mighty Victory. We 

wensen je veel leesplezier toe met veel nieuwe inzichten en inspiratie!   

Werkgroep Jaar van het Hart 

Irene, Rosa, Joyce  
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In de vorige nieuwsbrief stond het aanbod om begeleiding te krijgen bij het geven van een 

boekstudie thuis over het boek Alchemie van het Hart. Er is één persoon die interesse heeft 

getoond. Mocht je meer informatie willen, laat het ons weten. 

We kunnen een bijeenkomst faciliteren om je te ondersteunen een boekstudiegroep op te 

richten. Hierin wordt besproken wat de richtlijnen zijn en hoe je het vorm kan geven. Heb je 

een wens of een vraag, stuur dan een bericht naar slh@hetnet.nl t.a.v. Irene. 

 

 

The Summit Lighthouse, , , Summit University, , en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde merknamen bij 

het U. S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden. 
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Terugblik  

 

Vaak vergeet je snel wat je allemaal hebt gedaan en wat je hebt meegemaakt. Ons leven gaat 

snel en we geven weer decrees voor een nieuw onderwerp waar op dat moment behoefte naar 

is. Daarom is het goed om even stil te staan bij wat we hebben gedaan en waarvoor we ons 

hebben ingezet. 

We hebben samen gekozen voor meer communitydagen waarop ook nieuwe mensen welkom 

zijn, met in de middag een workshop of een lezing. Daarnaast zijn er communitybijeenkomsten 

met ’s middags een Saint Germaindienst en een dictatie. De communitydagen worden door 

velen als bijzonder en verbindend ervaren. Deze dagen bieden ons gelegenheid om echt samen 

te zijn, om te delen, elkaar vragen te stellen en om samen te kunnen lachen. Mocht je toe nu toe 

niet naar deze dagen zijn gekomen, kom een keer kijken en ervaar zelf hoe laagdrempelig en 

fijn het is. 

We begonnen dit jaar met een workshop over het Hart. Vervolgens hebben we een prachtige 

videolezing van Elizabeth Clare Prophet meegemaakt: Out of the Heart Are the Issues of Life. De 

overige lezingen die we hebben kunnen beleven, zijn Chelaschap, Aartsengelen Chamuël en 

Charity en Je andere helft over het thema tweelingzielen. De lezingen zijn door iedereen zeer 

goed ontvangen; ze waren onderhoudend en inzichtgevend. We hebben hierbij ook een aantal 

nieuwe mensen mogen verwelkomen, die zich gelijk ook thuis voelden … want ze zijn daarna 

vaker gekomen. 

Het bestuur is dit jaar aan de slag gegaan met de vele vraagstukken die er liggen. Op de 

achtergrond werkt het bestuur o.a. aan de nieuwe privacywetgeving en hoe we de community 

kunnen versterken. Tijdens de communitydagen nemen ze ons mee in de laatste stand van 

zaken. 
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Vooruitblik  

De zondagsdienst begint om 10:30 uur na de ochtenddecrees en de rozenkrans. Wat bijzonder 

is, is dat we na de zondagsdienst de sacramenten van de Doop en de Presentatie in de Tempel 

in onze community mogen beleven met onze nieuwe minister Rev. Joyce Carels.  

Na de pot fortune lunch, zal Rosa van Wegen de lezing Je hart als het centrum van je 

universum verzorgen.  

Het Aquariustijdperk is het tijdperk van de Heilige Geest, van de liefde van God in manifestatie. 

In deze lezing gaat Rosa dieper in op het potentieel van het hart om de schepping lief te hebben. 

Uit de liefde van je hart leven: hoe doe je dat? Hoe kan je de verbinding met je hart versterken? 

 

Rosa neemt ons mee naar de drievoudige vlam van het leven in ons hart, de kern van onze 

identiteit in God, de drievoudige actie van goddelijke wijsheid, liefde en kracht in balans, en de 

keuze om de expressie hiervan te zijn, het instrument van de Heilige Geest om de glorie van de 

geïncarneerde God tot expressie te brengen in jezelf en de ander. 

Na deze lezing verzorgt Samuel Uneputty een kleurrijke fotopresentatie over het bezoek van 

12 communityleden deze zomer aan de Nationale Parken in Montana en het 60-jarige jubileum 

in de Inner Retreat.  

We sluiten de dag af met de workshop Creativiteit vanuit je hart verzorgd door Karen 

Rombout.  
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De zondagsdienst begint om 10:30 uur na de ochtenddecrees en de rozenkrans.  

Na de pot fortune lunch, verzorgt Irene de lezing Aartsengelen je goddelijke helpers: werk 

dagelijks samen met de aartsengelen en vind je Werkelijke Zelf. Dit is het vervolg op de 

eerste lezing over engelen in februari van dit jaar.  

 

In deze lezing zullen alle 7 Aartsengelen besproken worden met hun kwaliteiten, waarvoor je 

ze kunt aanroepen en waarin je samen met ze kunt werken. We maken een verdieping door 

videostukjes te bekijken van een lezing over Aartsengelen door Elizabeth C. Prophet. 

Aan het begin van de lezing zullen we kijken welke Aartsengel dicht bij jezelf staat en waarmee 

je je het meest verbonden voelt. Hiervoor kun je van tevoren de leuke en inspirerende test doen 

op https://www.archangeltest.com/ over de Aartsengel die bij jou past. 

Veel zoekers naar de hogere kosmische wetmatigheden van het leven, zijn de naam Saint 

Germain vast al een keer tegengekomen. En om werkelijk te weten te komen wie hij is, en wat 

hij ons aanbeveelt om toe te passen, zal Chris Uneputty deze lezing houden in De Roos in 

Amsterdam. 
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Het boek Saint Germain over Alchemie is oorspronkelijk in het Engels door Saint Germain 

gedicteerd, en opgetekend door Elizabeth C. Prophet en Mark L. Prophet, de boodschappers van 

de Grote Witte Broederschap. De lezing richt zich op de levensloop en incarnaties van Saint 

Germain, en op drie met elkaar corresponderende uitgangspunten van alchemie, deze heilige 

wetenschap: (1) de IK-BEN-Aanwezigheid; (2) de microkosmos en macrokosmos; en (3) het 

Maltezer Kruis. 

Alchemie is veel diepgaander dan mensen in eerste instantie vermoeden. De lezing zet aan tot 

nadenken over de nobele doeleinden van alchemie en over de werkelijke doeleinden van het 

leven. 

 

Deze introductiecursus is bestemd voor mensen die geen of pas Keeper of the Flame zijn, ter 

voorbereiding op het Summit University seminar Claim the Victory Way of Life! van  

26-28 oktober 2018. De cursus is ook open voor andere geïnteresseerden.  

 

Victory door Augustus Saint-Gaudens. Foto: Jan Lynch © 2017 Gobi Designs. Alle rechten voorbehouden. 

Elise Raat en Irene zijn de presentatoren van deze introductiecursus die deels is gebaseerd op 

de cursus De Spirituele Zoektocht en het boek A Sacred Adventure. Ook komen specifieke 

onderwerpen van het seminar aan bod. 
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Wat zijn we gezegend dat wij als Teaching Center onze eigen SU mogen verzorgen! Op dit 

moment worden de werkboeken vertaald, is de werkgroep bezig met de organisatie, en maken 

de communityleden de calls voor het welslagen van dit seminar.  

 

Heb nooit een andere gedachte dan victorie! 

Is dat menselijkerwijs mogelijk? De opgevaren meesters vertellen ons in klinkklare termen dat 

het kan, zelfs voor onvolmaakte mensen die in een onvolmaakte wereld leven. Het enige wat 

we hoeven te doen om boven onze dagelijkse uitdagingen, teleurstellingen en mislukkingen uit 

te stijgen, is het victoriebewustzijn omarmen! 

Hoe doen we dat? Daarbij komt Mighty Victory kijken, de lange meester uit Venus die “al 

duizenden eeuwen alleen victorie kent”. In dit seminar leer je hoe je permanent in het 

victoriebewustzijn kunt leven, waarvan de meester het levende voorbeeld is. Als je je gaat 

verdiepen in deze boeiende materie, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn! 

Meer informatie: http://summituniversity.org/2017/10/amersfoort-holland-26-28-oktober-

2018/ 

Opgeven: SU@summitlighthouse.nl  

Vandaag zijn we jarig! En een ding is zeker: daarbij hoort een feestelijk programma. Wat dat 

wordt … lees je in de volgende nieuwsbrief. 
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60-jarig diamanten jubileum  

van The Summit Lighthouse 
Deze zomer zijn 12 communityleden naar Corwin Springs, Montana gereisd om het 60-jarige 

jubileum mee te maken van The Summit Lighthouse. 6 van ons besloten om, nu we toch in 

Montana waren, ook meteen Yellowstone National Park en Grand Teton National Park te 

bezoeken. 26 augustus kan je een fotopresentatie bekijken met de belevenissen van onze 

avonturiers. Hier alvast een voorproefje. 
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Wat een geweldige gelegenheid om community te vieren! Een overvol programma met 

dictaties, lezingen, decrees, bijeenkomsten en feestelijkheden heeft ons ondergedompeld in de 

vreugde en dankbaarheid om deel uit te maken van deze grote familie van de Lichtdragers van 

Sanat Kumara: het IK-BEN-Ras (I AM Race – America).  

 

 

Als het maar enigszins mogelijk is, zou u de gelegenheid moeten 

aangrijpen om zo’n conferentie bij te wonen. Sterker nog, u zou het 

onmogelijke mogelijk moeten maken door middel van de alchemie van de 

invocatie naar uw eigen Godswezen. Deze conferenties zijn niet alleen de 

belangrijkste ervaring van uw leven in termen van de expansie van het 

bewustzijn en de transmutatie van ongekende substantie in uw wereld, 

maar uw bereidheid om als een coördinaat op aarde te dienen voor de 

hiërarchieën van het licht, zal u een momentum van goed karma 

verschaffen, waarvan u het zich nauwelijks kunt veroorloven om dit te 

ontberen.  

—El Morya, hoofdstuk 10 van The Chela and the Path 
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Verschillende stemmen gingen op dat dit het beste seminar is, dat er tot nu toe is gegeven. De 

intensiteit van de leringen en de tastbare aanwezigheid van de Wereldleraren die ons 

aansporen henzelf in de vorm te zijn, maakten van dit seminar een onvergetelijke gebeurtenis 

en een gelegenheid voor de benodigde inwijdingen om wereldleraren te worden. En voor de 

allereerste keer, was het seminar ook via de uitzending te volgen, en blijven de replays  

3 maanden beschikbaar voor degenen die eraan hebben meegedaan.  

 

  

Omdat jullie zijn gekomen om leraren te worden, moeten jullie bekend zijn 

met de opgevaren meesters, met hun leringen, en een begrip hebben van 

die lering, omdat het Seminar van de Wereldleraren geen seminar is dat 

je de leringen van de Wereldleraren brengt; het is een seminar om je de 

kundigheid om te onderwijzen over te brengen, om je de noodzakelijke 

inwijdingen te geven, het werkelijke vuur van de gaven van de profeten, 

en om je uiteindelijk voor te bereiden op het geschenk van de mantel. 

~Elizabeth Clare Prophet, 9 juli 1979 
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Inspiratie voor het Hart 

Samen, en bij de gratie van God, kunnen we de overwinningen behalen die de opgevaren 

meesters hebben voorspeld voor het Aquariustijdperk! 

 

 

 

“Dit is een moment, geliefden, waarin alles kan worden gewonnen en alles kan worden 

verloren. Onderschat niet uw Godschap! Eén individu dat God is, en het weet, is de zuil 

van vuur, de staf in de aarde die het brandpunt zal zijn van de Grote-Centrale-

Zonmagneet. En velen die samenkomen op deze plek, zelfs eenmaal per jaar, geliefden, 

produceren die concentratie van vuur waardoor we de aarde kunnen doorgronden en 

doordringen, en onze sondes plaatsen die het mogelijk maken dat het Licht dat u 

aanroept, steeds dieper kan doordringen.” 

Geliefde Mighty Victory en Justina, “A Moment when All Could Be Won and All Could Be Lost”, Pearls of 

Wisdom Vol. 35 Nr. 28, 12 juli 1992 
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iep in onze ziel is er een verlangen naar onze goddelijke tegenhanger. Want we hebben 

een herinnering van lang geleden over verbintenis met die ene ziel die onze andere helft 

is, onze tweelingziel. In het begin, toen we werden geschapen, waren we één met die 

ziel, maar we werden van elkaar gescheiden. En toen begon onze zoektocht.  

Voor mij was dit verlangen een zoektocht naar mijn 

leraar, en in hem vond ik mijn tweelingziel. Dit was een 

grote en diepgaande ervaring – om te weten dat mijn 

tweelingziel mijn leraar is, en om in zijn ogen datgene te 

herkennen waarnaar ik heel mijn leven had gezocht. 

Vanaf mijn vroege jeugd ben ik op zoek geweest naar die 

ogen, en ik heb naar wel duizend gezichten gekeken, 

duizend, tienduizend keer.  

Velen van ons zoeken naar liefde, naar een permanente, 

blijvende liefde. We bewegen ons misschien van relatie 

naar relatie, op zoek naar deze ogen te midden van een 

zee van mensen. We smachten ernaar om erkend te 

worden vanwege onze ziel, om erkend te worden 

vanwege onze werkelijke essentie. 

Een van de meest tedere en ontroerende ervaringen van 

mijn leven, vond plaats toen ik mijn tweelingziel al vele 

jaren kende. Op een dag liep ik met hem over straat toen 

hij zei: “Elizabeth, ik houd van jou. Ik houd van je ziel.” De uitdrukking op zijn gezicht – zijn 

liefde, zijn aanwezigheid – toonde een oprechte zorgzaamheid en trouw aan mijn ziel. Het was 

de tederheid van God die ik voelde via zijn hart. Ik herinner mij hoe ik in tranen was, want voor 

de eerste keer in mijn leven realiseerde ik mij dat iemand die het vermogen had mijn ziel te 

kennen, daadwerkelijk mijn ziel liefhad zoals die was. Nadat ik die woorden had gehoord, kostte 

het me een dag om tot bedaren te komen: ik was diep geroerd dat iemand mijn innerlijk wezen 

zo intens liefhad.  

Als iemand je werkelijk liefheeft voor wie je bent, weet je dat je het kunt halen. Je weet dat je 

verder kunt. Je weet dat je de volledigheid van je werkelijke zelf kunt worden. En dit is de aard 

van vriendschap met God, en van hechte relaties tussen strevende zielen.  

 

D 
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V: Welk gevoel in mijn hart gaat mij vertellen dat iemand mijn tweelingziel is? 

A: De meesten van ons willen de waarheid weten, en willen opereren op het hoogst mogelijke 

niveau van ons waarnemingsvermogen, en het beste wat we hiervoor kunnen doen, is het 

versterken van wat ik de perceptoren noem. De grootste perceptor is het hart. Als je de 

verfijnde perceptie van je hart wilt ervaren, kan het nodig zijn om je hart te zuiveren, en te 

ontdoen van illusies, fantasieën en andere onwerkelijkheden. Zuiverheid van hart helpt ons om 

de uitdagingen van het leven te doorstaan. 

Zijn je motieven zuiver? Is je beweegreden zuiver? Is je verlangen zuiver? Als je die zuiverheid 

van hart hebt, dan is je hart een goede receptor en zal je de zuivere boodschap ontvangen. 

Maar als je het niet meteen ziet, of je bent niet zeker van je waarneming, dan is het het beste om 

te wachten met het nemen van een beslissing of met het ondernemen van welke actie dan ook. 

Ook kan je God om bevestiging vragen, en open staan voor het antwoord. 

V: Maakt het uit als ik mijn tweelingziel niet ontmoet? 

A: Weet je, onze levensplannen zijn zeer ingewikkeld. We dalen af het leven in met een bepaalde 

klus om te klaren. We hebben vele rekeningen te vereffenen vanuit andere levens, en 

verantwoordelijkheden die we nog niet hebben vervuld. En soms moeten we veel van die 

dingen doorwerken, voordat voor ons de cyclus aanbreekt om onze tweelingziel te ontmoeten. 

Soms is het de buurjongen. Je kent hem misschien al je hele leven, maar je moest eerst al het 

andere uit de weg ruimen, een bepaalde hoeveelheid karma, voordat je hem kon herkennen. 

Het is voor iedereen zo verschillend. Soms is het noodzakelijk dat je je tweelingziel vindt, en 

soms is het niet het plan voor dit leven.  

Onthoud in elk geval dat met wie je dan ook samen bent, in zekere zin je tweelingziel is, want 

iedereen kan het voertuig van God zijn. Iedereen die je ontmoet kan de vriend, de leraar, of het 

instrument van het Hogere Zelf zijn. 

Daarom houden we van elkaar zoals we in spirituele zin van onze tweelingziel houden, en door 

die vrijgevigheid uit te oefenen jegens alle soorten mensen – niet alleen in man-vrouwrelaties, 

maar met kinderen en alle anderen die we ontmoeten – beoefenen we de aanwezigheid van 

liefde. En voorbij de persoon die we kennen, sturen we liefde naar onze tweelingziel. En dat is 

van belang, dat we liefde uitoefenen in het leven. 

Teachings of Mark & Elizabeth Prophet (2016). Heavenly Pearls for the Soul: Relationships & Love, p. 8-11.  
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Paul de Venetiaan is een majestueus wezen van ongeveer 1,95 meter lang. Hij heeft een mooi 

gelaat met diepblauwe ogen en goud, golvend haar. Doorgaans is hij gekleed in gewaden van 

smaragdgroen fluweel. Zijn stem is melodieus en vriendelijk, waarmee hij troost en vrede 

brengt aan allen die met zijn Aanwezigheid in contact komen. 

De Opgevaren Meester Paul de Venetiaan is een grote leraar op het pad van liefde. Hij is 

toegewijd aan schoonheid, de vervolmaking van de ziel door mededogen, geduld, begrip, 

zelfdiscipline en het ontwikkelen van de intuïtieve en creatieve vermogens van het hart door 

de alchemie van zelfopoffering, onbaatzuchtigheid en overgave.  

Hij wijdt het hartchakra in, en hij traint ons in de gave van het onderscheiden van geesten – het 

onderscheiden van goed en kwaad, licht en schaduw, en de delicate nuances van al onze 

scheppingen van schoonheid. Onderscheidingsvermogen is een wezenlijke innerlijke 

gevoeligheid voor elkaar. 

Pauls retraiteverblijf, het Château de Liberté, heeft een fysieke tegenhanger: een château dat nu 

eigendom is van een private Franse familie. Op het etherische niveau bevinden zich in het 

retraiteverblijf klaslokalen met schilderijen en kunstwerken van elk soort, en van alle leeftijden 

en rassen en culturen. Ook worden er workshops gehouden voor musici, schrijvers, 

beeldhouwers en stemstudenten. Hier introduceren de meesters nieuwe technieken op elk 

gebied van de kunsten.  

Momenteel geeft hij les in de Tempel van de Zon, het etherische retraiteverblijf van de Goddess 

of Liberty boven Manhattan.  

Prophet, M.L. & Prophet, E.C. (2003). The Masters and their Retreats, p. 276. Corwin Springs, MT: Summit University 

Press.  
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Liefde is het tot leven brengen van degenen die belast zijn, die zelfs terwijl ze leven, dood en 

doodgaan ervaren. Liefde, geliefden, bevat alles wat de wetenschap ooit hoeft te weten over de 

manier om te genezen. 

Toch zijn zo velen niet klaar voor genezing. Hun kelken zijn gevuld met angst en boosheid, 

omdat ze wrok hebben jegens degenen die dit of dat hebben gedaan. Niet alleen is deze staat 

van bewustzijn verstoken van liefde, maar het is ook zelfdestructief, en uiteindelijk destructief 

voor het functioneren van de cellen van het menselijk lichaam. Daarom roep ik u op om 

afgemeten kopjes liefde te nemen, ja, afgemeten kopjes liefde, en deze te geven aan degenen die 

uw liefde als een elixer kunnen assimileren. … 

Dus Liefde is een gedisciplineerd pad. En zoals u weet, is maandag de dag waarop de straal van 

Goddelijke Liefde op aarde intensiveert. En u hebt gemerkt dat het vaak een dag van chaos en 

verwarring is, en soms wordt er weinig bereikt. Dit komt doordat de krachten van Dood en Hel 

venijnig zijn in hun stuwkracht tegen de Liefde. Want Liefde is het vuur van de schepping, het 

vuur van de uitvinding, het vuur van de verheffing van de ziel! … 

Houd van uzelf. Houd van uw ziel. Sta geen scheuringen toe van binnen! … 

Als u niet van uzelf houdt omdat u door ouders of anderen wordt veroordeeld, dan, geliefden, 

zal die veroordeling zelfveroordeling worden, en die zal u als een plaag blijven volgen. En als u 

niet uitkijkt, zal het een plaag worden in uw lichaam en in uw huis. 

Los alle dingen op met Liefde. … Ja, geliefden, als u niet wordt bemind, bemin dan telkens weer 

tienduizend keer tienduizend, bemin steeds weer terwijl u helpt om uzelf en al het leven vrij te 

maken. … 

Liefde wordt verstrooid en gescheiden waar er oorlog is, waar er wrok is, waar er degenen zijn 

die nooit zullen vergeven en nooit zullen vergeten. Dit niet-vergeven en niet-vergeten is in feite 

een donkere ziekte in de aarde. En als u wereldwijd natie ziet strijden tegen natie, onthoud dan 

dat daar waar het liefdesvuur van het hart is uitgedoofd door hardheid, door de zwartheid van 

de plaag van niet-liefde – dat juist daar, geliefden, de behoefte is aan het opnieuw ontbranden 

van de vlam. 

Geliefde Paul de Venetiaan, “Love Is the Great Challenge”, Pearls of Wisdom Vol. 38 Nr. 3, 15 januari 1995 
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Het jaar 2018 staat in het teken van het Hart. Wat zijn enkele van de vragen die we moeten 

leven op onze reis naar meesterschap van het Hart?  

Hier zijn er een paar:  

 Hoe kan ik mijn hart openstellen en vrijelijk mijn liefde delen met anderen?  

 Hoe kan ik mijn hart zo bekrachtigen dat ik mijn bestaansreden kan vervullen en degenen 

troosten die pijn hebben?  

 Hoe kan ik mijn eigen hart genezen van de pijn van het verleden en mijn vermogen om lief 

te hebben vergroten?  

 Hoe kan ik geven aan anderen en toch tijd overhouden om voor mijzelf te zorgen?  

 Hoe kan ik mijn hart binnengaan om de innerlijke vuren van liefde aan te wakkeren?  

Het boek Alchemie van het Hart geeft antwoord op deze en vele andere vragen en geeft een 

diepgaand inzicht in het hart. We willen daarom graag een aantal passages en quotes uit dit 

boek met je delen. 

Hieronder vind je 5 thema's uit dit boek: 

Thema 1 – Alchemie 

De meester-alchemist en adept Saint Germain leert ons dat het hart de plaats van de 

werkelijkheid is, en dat hartperspectief de sleutel is tot het begrijpen van de werkelijkheid van 

elke situatie. ‘Als u in uw hart gecentreerd bent’, zegt hij, ‘kunt u alle dingen zien zoals ze zijn.’ 

Hartperspectief is bewust denken, voelen, handelen en ademen door middel van je hart. Wat je 

ook doet, al is het iemand een kop thee geven, kan een verlengstuk van je hart zijn. 

Wij hebben meer dan genoeg gelegenheid om hartperspectief te oefenen. In een competitieve 

wereld, waarin zoveel mensen de neiging hebben om meteen de achilleshiel van de ander te 

willen raken, hebben wij de gelegenheid om rechtstreeks voor het hart te gaan. Je kunt denken, 

je kunt spreken, je kunt voelen, maar let er eens op dat je dit alles vanuit je hart doet, net zolang 

tot het voelt alsof het je hart is (en niet je hoofd of je ego of je verdedigingsmechanisme) dat 

denkt, spreekt en voelt. Het heeft oefening nodig, maar het kan. 

Thema 2 – Daden van het Hart 

De taal van het hart kan poëtisch zijn, maar de daden van het hart zijn buitengewoon praktisch. 

Als je liefhebt, is wat je moet doen en loslaten zo duidelijk als wat. Je denkt bij jezelf: ‘Ik heb lief, 

dus ik kan deze woede, trots, zelfzucht of jaloezie niet langer met me meedragen. Ik ben liefde, 

dus ik kan niet blijven vasthouden aan deze wrok of bitterheid die mijn creatieve energie aftapt. 

Ik ben liefde, dus ik kan me niet veroorloven dat de toestand waarin ik nu verkeer, mij 

weerhoudt de dingen te doen die ik moet doen.’ 

Wat heb je ervoor over om te doen en om te veranderen, om liefde-in-actie te zijn? 

Wanneer we ons hart openen, wanneer we verklaren dat niets onze uitdrukking van liefde in 

de weg zal staan, zullen zowel innerlijke als uiterlijke krachten ons te hulp schieten als 
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antwoord op onze aanroep. Zolang het motief van ons hart puur is, en datgene wat we vragen 

in overeenstemming is met het goddelijke plan, zal God ons onzichtbare hulptroepen sturen om 

ons bij te staan in ons liefdeswerk. 

Thema 3 – Medeleven 

Hoewel de woorden medeleven (mededogen of compassie) en medelijden (sympathie) soms 

door elkaar worden gebruikt, kan het onderscheid maken ons helpen om beter te begrijpen wat 

meelevende liefde is, en wat namaakliefde is. Medeleven is bekrachtigend, omdat het ons helpt 

de spirituele lessen te leren die onlosmakelijk zijn verbonden aan al onze uitdagingen. 

Medeleven geeft anderen niet de schuld van de situatie waarin we ons bevinden, maar laat zien 

dat je reactie op die situatie het allerbelangrijkst is. Medeleven nodigt ons uit om naar een 

hogere uitkijkpost te klimmen, zodat we onze uitdagingen op een ander niveau kunnen 

aanpakken. Menselijke sympathie daarentegen, biedt ons de kans de slachtofferrol aan te 

nemen. Het moedigt ons aan om zelfmedelijden toe te staan en te blijven waar we zijn. 

Sympathie verleidt ons tot een vlucht uit de werkelijkheid, in plaats van die onder ogen te zien. 

Thema 4 – Voor jezelf zorgen 

Soms heeft ons gebrek aan zelfvertrouwen of gebrek aan standvastigheid diepere oorzaken. Het 

kan herleid worden tot een crisis in de liefde – een crisis in liefde voor onszelf. Houden we van 

onszelf? Waarderen we onszelf? Als we niet van onszelf houden, saboteren we onze eigen 

spirituele, emotionele en professionele vooruitgang. We staan onszelf niet toe om hogerop te 

komen, gewoon omdat we niet geloven dat we ertoe in staat zijn, of dat we het waard zijn om 

hogerop te komen.  

Daar komt bij dat we, als we niet van onszelf houden, kortsluiting veroorzaken in ons vermogen 

om liefde te geven en liefde te ontvangen. Feitelijk kunnen we – bewust of onbewust – falen, 

slechts om te bewijzen dat we het niet waard zijn. ‘Niet alleen staat deze onbewuste zelfhaat 

het uitdrukken van liefde in de weg, het stoort ook het ontvangen van liefde’, schrijft dr. Harville 

Hendrix. ‘Je kunt je niet waardig voelen of liefde accepteren, als je jezelf, of zelfs maar een deel 

van jezelf, onbewust haat.’ 

 

  

Bestel dit boek tegen de jubileumprijs van € 9,95 via deze link. 
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Als je je hart wilt bekrachtigen, begin dan met luisteren naar wat je hart je vertelt over wat je 

op dat moment nodig hebt. Dat kan van alles zijn, van het stoppen om de geur van bloemen op 

te snuiven, tot het krijgen van een rugmassage, tot het overwegen van een andere baan. Naar je 

hart luisteren is bekrachtigend, want het is de eerste stap naar het nemen van 

verantwoordelijkheid voor je eigen behoeften.  

Thema 5 – Het Hart onderwijzen 

Het onderwijzen van het hart stelt ons in staat ons volledige spirituele potentieel te realiseren. 

Het onderwijzen van het hart toont ons hoe we op onze eigen innerlijke vermogens en onze 

eigen innerlijke krachten kunnen vertrouwen om de dagelijkse uitdagingen het hoofd bieden. 

Het onderwijzen van het hart vergroot het vermogen van de ziel om buiten zichzelf te treden – 

om de buitenste grenzen van het universum te verkennen evenals de diepste diepten van het 

bestaan. 

Ons hart en onze ziel zijn constant bezig met voelen, aanvoelen en waarnemen van datgene wat 

niet kan worden verklaard door empirisch bewijs. Dingen die onbegrijpelijk zijn voor het 

intellect, zijn volkomen begrijpelijk voor hart en ziel. Als we de delicate instrumenten van ons 

innerlijk leven geen aandacht geven, of ze niet precies afstemmen, blijven onze aangeboren 

spirituele bekwaamheden inactief. 

Prophet, E.C. & Spadaro, P. (2012). Alchemie van het Hart (Tweede (herziene) druk). Amersfoort: Amethist Pers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen van harte dat je deze nieuwsbrief met plezier hebt gelezen. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december voor het 35-jarig jubileum 

 van The Summit Lighthouse Holland.  

Het nieuwsbriefteam  

Irene, Margo, Rian, Joyce 

Heb de wereld lief, 

zodat je door jouw liefde, 

jouw compassie 

en jouw zorg, 

de transformatie ziet 

van al het leven. 

 

Prophet, E.C. (2012). Compassion. Gardiner, MT: Summit University Press 


